
هزار جان مقدس فداي تيغ تو باد / كه در گشااش  دهااا ب ام دمار داردف اها ا دا اشاااا دارد    .1

. ..........   ، با چه صنعت دشگايي در 3. ..........       2. ..........    1معنر آمده استف 3به 

 بيت هست؟

راف منظاور  هي سي موي تو از غفلت به راهر ميي د / جمع كن پي  از كذشتن كار ان خاوش  .2

 از كار ان چيست؟

دهت اي غنچه محال اسات سابابار شاود / تاا ييشازي ز بناز اشان زر ايد ختاه راف منظاور از زر  .3

 ايد خته چيست؟

از اشن گشاده جبينان ثبات بي  م و / كه گز دهناد باه خاي ار   شار ثماي يدهنادف گشااده جبيناان  .4

 كيستند؟

ن دل مر كشد كه جا اشن استف  صنعت بيات ز فيق تا قدم  هي ك ا كه مر يگيا / كيشمه دام .5

 را توضيح دهيد!

ُميدا ز رشر چند ببينم كه جاا مر / هم بي هبت گاذارد   قاهام تاار كنادف منظاور از قاهام تاار  .6

 كند چيست؟

جنون از داغ رسواشر چاو آراشاد گلساتايم / يگن اد چااش از شاادي در آغاون گيشباايمف اها ا چاه  .7

 با منظور از مصيع د ا چيست؟ صنعتر دارد؟ .................

غمااااي ماايده در دل ماان زيااده كاايد ه ااي / گوشااا شاام فااياق تااو ر ز قياماات اسااتف اهاا ا يااااد  .8

 مصيع يخست چيست؟ ............... با تشبيه بيت را توضيح دهيد!

در حييت از شاستگر شيشه دهام / باا آن كاه هيگاز از كا  خوباان رهاا يشادف حيايت شاابي از  .9

 چيست؟

 

ز تااو خميااازه در دهااان دارا / چااو گااز شااياب بااه داد خمااار ماان ييساادف منظااور از ز شااوق  صاا .11

 خميازه چيست؟

 با دامن تي شدا به محشي / گفتند در آفتاب بنشينف منظور از مصيع د ا چيست؟ .11

 از چيخ بر مذهت حاجت ر ا يگيدد / تا آبي  ييشزي اشن آسيا يگيددف منظور از آسيا چيست؟ .12

ب ا گذاشت / خاكستيي ز قافله اي شادگار مايدف منظور از خاكستي بگذشت بمي   موي سفيدي  .13

   قافله چيست؟

 دارا د  هزار دشنه چون بيد / در كشتن خود جگي يداراف منظور از دشنه چيست؟ .14

هساات چاااز سااال كااه ماار پوشاام  / كانااه يشااد جامااه بيشاااير ااف اهاا ا چااه صاانعتر دارد؟  .15

 .............. با مفاوا كلر بيت چيست؟

ز آغاز   ز اي اا جاان بر خبيشم / ا ل   آخي اشن كانه كتاب افتااده اساتف منظاور از كاناه  ما .16

 كتاب چيست؟

ياخن به جگي چند زيم آه كه بشقت / سازي به كفم داد كاه ينواختاه باوداف شاابي از چاه ساازي   .17

 سخن مر گوشد؟

صانعت دارد، 3چشم تواا ز هون تار دست مر كند / شر سيمه دان شياب ميا مست مر كنادف  .18

 هي سه را توضيح دهيد!

، «تاب را / مايع از گيدن يگيدد خار   خس گايداب راييست از زخم زبان پي ا دل بر» درباره بيتف

 کداا گزشنه غلط است؟

  شود.ا خار   خس مايع از گيدن گيداب يمر  2ا دل بر تاب از زخم زبان پي اشر يدارد.1      

                 ا زخم زبان مثز خار   خس است.                  4 م زبان است.تاب مثز زخا دل بر3      

 

 

 

 شود؟در کداا بيت تلميح دشده يمر 



  زان خيمن گز حاصز ما دامن چيده است / زان سيم ذقن قسمت ما دست بيشده است. ا1

  است. چون خضي شود سبز به هي جا که ياد پاي / هي سوخته جاير که بقيق تو مکيده ا2

  در مقامر که ضعيفان کمي کين بنديد / آه اگي مور به فيشاد سليمان ييسد! ا3

  بميي است خبي از دل   دهدار يدارا / با شيشه پيشزاد من از دست پيشده است. ا4

 شود؟در کداا بيت طنز دشده مر 

 کشم / من که باشم تا کنم تلقين که رحمت کن ميااز فضوهيااي خود صائم خ اهت مر ا1

 خبي به شبستان من درآ / چون بوي گز يافته به اشن اي من درآشک بار بر ا2

 دايم که چيست / آيقدر دايم که جاي پنبه در گوشم تار استگفتگوي پوچ ياصح را يمر ا3

 از بياي امتحان چندي ميا دشوايه کن / گي به از م نون يباشم باز باقز کن ميا ا4

  است؟مفاوا کداا گزشنه با بقيه متفا ت 

 رسد قت خوشر چو ر ي دهد منتنم شمار / داشم يسيم مصي به کنعان يمر ا1

 هميشه ر د با خود ميوه غلتان يخواهد داشت / به دست آ ر اياري را که از دست تو خواهد رفت ا2

 از خياهت در دل شباا اگي غافز شوا / تا قيامت سنگسار از خواب غفلت کن ميا ا3

 شمار / کس را  قوف ييست که اي اا کار چيستهي  قت خون که دست دهد منتنم  ا4

  «!مصايع د ا « ادي سيگشتگر در من يفس يگذاشته است / پاي خواب آهوده دامان منزل کن ميا ،

 شعنرف

 ا ميا از سيگشتگر رها کن!             2گيي   گيفتار کن! اميا زمين1

  امن منزل شار کن!ا ميا دست به د        4ا ميا به خواب ابدي في  ببي! 3 

  «در کداا گزشنه در مفاومر متفا ت با بقيه به کار رفته است؟« گيشبان 

 بيشمسان سي در گيشبان مرچند خندشدشم در گلشن بس است / مدتر هم غنچههمچو گز شک ا1

 خون آن که از د  جاان گوشه غمر دارد / هميشه سي به گيشبان ماتمر دارد ا2

 ميا کوته کيد / دارا اميد که دست  به گيشبان ييسدآن که از دامن ا  دست  ا3

 رسد بيد / صائم به فيض چاک گيشبان يمرهي چند صبح بيد ز دل زيگ مر ا4

 شود؟در کداا بيت اشااا دشده يمر 

 جوالن درشاي دگي داردجنبد / اشن موج سبکتابان زشن دست يمريبض دل بر ا1

  گشاش  دهاا ب م دمر دارد!هزار جان مقدس فداي تيغ تو باد / که در  ا2

 ما را ز شم  صز چه حاصز که تو از ياز / تا بند قبا باز کنر صبح دميده است ا3

 شعله شوق من از پا ينشيند صائم / تا دل تشنه به آن چاه زيخدان ييسد ا4

  «شعنرف«ثميي دست حماشت / آسوده درختر که ثمي هيچ يدارداز سنگ بود بر ، 

        کند.ت مرثميي از سنگ حماشبر ا1

  ثميي حامر درخت در بيابي سنگ است.ا بر2      

        دست حماشت درخت موجم آسودگر سنگ است. ا3

  ثمي از آسيم در امان است.ا سنگ هم مثز درخِت بر4     

 کداا گزشنه درست «کاا محيط را يکند تلخ آب شور / تأثيي ييست در دل بشاق پند را» درباره بيتف ،

 ييست؟

  ا دل بشاق به محيط تشبيه شده است.       2ا مصيع ا ل تمثيز است بياي مصيع د ا. 1

  .ا پند به آب شور تشبيه شده است             4کند. ا آب شور کاا کسر را تلخ يمر3

 

 

 

 مفاوا کداا گزشنه با بقيه ياهمگون است؟ *



 کو سي  قامتر که دل من ز جا بيد / زيگ از دهم به شک يگه آشنا بيد ا1

 دل راه در آن زه  گيهگيي يدارد / دشوايه ما طاهع زي يي يدارد ا2

 ييست در شاي يگاري که دل از ما ببيد / بختم ار شار شود رختم از اشن ا ببيد ا3

 بينمگيدا  هر زه  پيششاير يمردهبيان خاهر است شا من چشم   دل سييا / که مرزمين از  ا4

 باه کاداا گزشناه «قدان ز راه مي  / يگاهاداري دل کان ز راه ماي !هاي صنوبيبه جلوه» مفاوا بيتف ،

 يزدشکتي است؟

  تو   چشمر که ز دهاا گذرد مژگاي  / من   دزدشده يگاهر که به مژگان ييسد! ا1

 خبي يي ددهر که مداا از پر يظي يي د / به هي درن که بخوايند برخوشا  ا2

  ديبال دل کمند يگاه کسر مباد / اشن بيق در کمين گياه کسر مباد! ا3

  بر محبت مگذران بمي بزشز خوش  را / در بااران بندهيم   در خزان پي ايه بان!  ا4

 مفاوا کداا گزشنه با بقيه ياهمگون است؟ 

  بار منت ثمي است / ثمي قبول مکن سي  اشن گلستان بان!قد ياال خم از  ا1

 گلعذاري ز گلستان جاان ما را بس / زشن چمن ساشه آن سي  ر ان ما را بس ا2

 سيافيازي آن را رسد در گلستان / که چون سي  دامن ز خود چيده باشد ا3

 بس است مطلم آزادگان دست از د  باهم شستن است / همچو سي  از گلستان ما را هم جوشر ا4

 کشدت دل از آن گيشزان بان!زار تعلق کشيده دامان بان / به هي چه مرز خار» مفاوا کلر بيتف» ،

 کداا است؟

        ا  شيفتگر   دهدادگر        2سلوک باطنر  ا1

 طلبرگييي   ايز اا گوشه          4ييازي   استننا ا بر3 

 مفاوا کداا گزشنه با بقيه متفا ت است؟ 

 در هيچ پيده ييست يباشد يواي تو / باهم پي است از تو   خاهر است جاي تو ا1

 تي از آير که توايت به يشان شافت / پيداتي از آير که بپيسند يشايتپناان ا2

  مژگان بگشاشيد   ببندشد دهان را / آفاق پي از جلوه شار است ببينيد! ا3

 تپدبحي را در کوزه پناان داشتن / بارفان را دل ز اسيار اهار مرييست آسان  ا4

 کداا گزشنه با بقيه متفا ت   ياهمگون است؟ 

 ا  چشم بيمار            4ا چشم خمار        3ا چشم خياب      2چشم ييگس  ا1

  «شعنرف«مايد به جازيگ افسوسر به دست خواجه هنگاا رحيز / از شمار درهم   دشنار مر ، 

   مايد.ا  از تعلقات دييا جز افسوس بياي خواجه يمر1

  خورد که از سفي باز مايده است.ا خواجه افسوس مر2

       کند.ديياست که سفي را فيامون مرا  خواجه آيقدر مشنول 3

   کند. ا دييا خواجه را از آخيت غافز مر4 

  « با توجه به داستان شوس  در کداا گزشنه با بقيه متفا ت است؟« پيياهن شوس 

 جذبه شوق اگي از جايم کنعان ييسد / بوي پيياهن شوس  به گيشبان ييسد ا1

 ااهي ک ا باشم به غيي از گوشه دل در جاان / گي همه پيياهن شوس  بود زيداير ا2

 که چو شعقوب غبار آهوده استييست ممکن که به پيياهن شوس  ييسد / دشده هي  ا3

 هي چه جز معشوق باشد پيده بيگايگر است / بوي شوس  را ز پيياهن شنيدن مشکز است ا4

   بيت زشي را با در يظاي گايفتن خصوصايات سابکر، شاگيدهاي زبااير، تلميحاات   صاناشع ادبار باه

 طور کامز شيح دهيد!

 ااشود معمور صائم هي که گيدد بايرمربا بي سي گنج است پاي من چو دشوار شتيم             


